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Ucz się z Mistrzem Polski 
Instruktorów
Michał Zarębski

Jak rozpocząć
przygodę 
z Nordic Walking

Poradnik



Plan działania:

03  Zacznij swoją przygodę 
z Nordic Walking

04  Wybór odpowiedniego 
sprzętu

09  Prawidłowa praca ramion 
i ruch obręczy barkowej (ćwiczenia)

11  Prawidłowe odepchnięcia 
(ćwiczenia)

14  Najpopularniejsze błędy, 
czyli na co zwracać szczególną uwagę

Korekta i skład:

https://r88.pl/
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Nie zatrzymuj się!
Poprawia wydolność, daje siłę, buduje kondycję – nordic walking wbrew 
powszechnie panującym stereotypom, to nie jest sport wyłącznie dla senio-
rów. Stanowi doskonałą aktywność ruchową dla każdego, także dla osób 
młodych i wysportowanych, niezależnie od płci.

Nordic Walking to moja pasja 

Jednocześnie nie jest to sport łatwy - to technika jest najtrudniejsza i naj-
ważniejsza. Jeżeli nie masz jeszcze doświadczenia, zacznij od podstawowych 
ćwiczeń, których regularne powtarzanie pozwoli Ci dojść do perfekcji w cho-
dzeniu z kijami, a także da możliwość do dalszego rozwoju i realizowania 
bardziej zaawansowanych ćwiczeń.

W poradniku, który właśnie masz przed sobą, znajdziesz odpowiedzi na pod-
stawowe pytania: jakie kije kupić, jaka powinna być prawidłowa postawa 
podczas marszu i najważniejsze – jak zacząć naukę, aby od samego początku 
ćwiczyć poprawną technikę. Czytając kolejne strony, przekonasz się także, jak 

Jak się uczyć, to od najlepszych! Właśnie rozpoczynasz swoją przygodę 
z nordic walking wraz z aktywnym sportowcem, maratończykiem, Mistrzem 
Polski Instruktorów Nordic-Walking oraz Zdobywcą Pucharu Polski, Mi-
strzem Polski wśród zawodników – Michałem Zarębskim.

Teraz już nic nie może Cię zatrzymać. W kolejnych rozdziałach dowiesz się 
czym jest marsz z kijami, dlaczego warto go trenować, a także otrzymasz 
solidną bazę ćwiczeń, która pozwoli Ci opanować podstawy do perfekcji.

Każde ćwiczenie, o którym przeczytasz w niniejszym podręczniku, znajdziesz 
również na kanale YouTube: JEST LEPIEJ Michał Zarębski.

Powodzenia!

Kanał na YT

 Nordic  
 Walking 
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https://jestlepiej.pl/e/01nw/1jgn/
https://jestlepiej.pl/e/01nw/2ghj
https://jestlepiej.pl/e/01nw/1jgn/
https://jestlepiej.pl/e/01nw/2ghj
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Niepoprawny układ ciała - zdjęcie poniżej
Podczas chodzenia ciało powinno być wyprostowane, ale jednocześnie de-
likatnie pochylone do przodu celem przeniesienia środka ciężkości bardziej 
na kije. Zbyt pionowa pozycja bez pochylenia spowoduje, że nie odciążysz 
stawów skokowych, kolanowych i dolnych partii kręgosłupa i nie wykorzy-
stasz wydajniej pracy rąk – a przecież to ogromne zalety nordic walking.

W nordic walking krok musi być dłuższy niż w trakcie marszu bez kijów, 
bo tylko tak zapewnisz odpowiedni skręt bioder.

Niepoprawny układ rąk
Kontroluj, aby nie krzyżować rąk z przodu ciała. Nie ściskaj rękojeści kija 
w całym ruchu, a na zakończenie odpychania się, rozluźnij dłonie i delikat-
nie je otwórz.

5432
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Staraj się uzupełnić treningi zbilansowaną dietą, pamiętaj także o koniecz-
ności nawadniania się. Ćwiczenia nie tylko pozytywnie wpłyną na Twoje 
zdrowie, ale mogą także pozytywnie zmęczyć i tego Ci serdecznie życzymy. 

Razem jest lepiej:
Zaplanuj regularną aktywność nordic walking i zachęć osoby z Twojego 
otoczenia do wspólnych spacerów lub dołącz do już istniejącej grupy. Wraz 
z pasjonatami z Częstochowy spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 9:00 

-
ście? Zachęć znajomych i stwórzcie swój własny zespół. Wspólna aktywność 
to większa motywacja i miło spędzony czas.

1 65432

Dołącz do naszej grupy na Facebooku: Jest Lepiej, zainspiruj się doświad-

zobaczenia!

Dołącz na FB
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https://jestlepiej.pl/e/01nw/9lfb
https://jestlepiej.pl/e/01nw/9lfb


Poznałeś podstawy, 
a to dopiero

 początek! 

www.JestLepiej.pl

https://jestlepiej.pl/

